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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Remaja dan anak jalanan merupakan dua hal yang saling berkaitan. 

Dalam bidang pendidikan, anak jalanan pada usia remaja yang secara 

proporsional paling banyak mengalami putus sekolah (Soeroso, 2001). Hal 

ini memungkinkan terjadinya peralihan lingkungan, dari lingkungan sekolah 

menjadi lingkungan jalan dengan tingkat pengawasan yang rendah dan 

kebebasan yang tinggi, sehingga memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mencoba berbagai cerita seksualitas dan penggunaan obat terlarang 

(Endang, dkk, 2000). 

Anak jalanan bukan merupakan pemandangan asing, karena mudah 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari baik di kota-kota besar, kota kecil, dan 

di desa. Anak jalanan merupakan komunitas anak yang cukup besar dan luas 

dengan berbagai permasalahan yang kompleks, yang belum dapat diatasi 

hingga kini (Handy dan Soedjatmiko, 2004). Salah satu pemicunya yakni 

gaya hidup anak jalanan yang meliputi kontak seksual, serta perilaku 

berisiko lainnya yang dapat berisiko tertular penyakit infeksi kelamin, 

seperti HIV (Sedyaningsih, dkk, 2000).  

Kasus HIV/AIDS di Indonesia pertama kali dilaporkan di Provinsi 

Bali pada tahun 1987. Sejak saat itu, prevalensi kasus HIV/AIDS terus 

meningkat. Dari Januari sampai dengan Desember 2013 jumlah kasus baru 
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HIV yang dilaporkan sebanyak 29.037 kasus. Berdasarkan data yang ada 

tersebut dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi peningkatan 7.526 kasus 

(kasus baru HIV tahun 2012 sebanyak 21.511 kasus). Dimana kasus infeksi 

HIV/AIDS terbanyak mulai umur 15-39 tahun dengan faktor risiko 

penularan HIV/AIDS tertinggi perilaku heteroseksual (kemenkes, 2013). 

Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan keenam dari 33 provinsi 

dengan prevalensi HIV/AIDS yang tinggi. Kasus HIV/AIDS di jawa Tengah 

(2013) mencapai 6.963 kasus HIV dan 3.339 kasus AIDS dengan prevalensi 

kasus HIV/AIDS sebanyak 10,31 per 100.000 penduduk. Kasus HIV/AIDS 

ini paling banyak terjadi pada kelompok umur 15-29 tahun dengan faktor 

risiko penularan tertinggi yakni perilaku heteroseksual (82,8%) (KPAP 

Jateng, 2013). 

Hampir semua daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat kasus 

HIV/AIDS. Tidak terkecuali di Kabupaten Kudus. Prevalensi kejadian kasus 

HIV/AIDS yang dilaporkan di kabupaten Kudus tahun 2013 terdapat 30 

kasus. Berdasarkan data tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya (2012), terjadi peningkatan kasus sebanyak 18 kasus (tahun 

2012 terdapat 12 kasus) (KPAP Jateng, 2013).  

Tujuan keenam dalam Millennium Development Goals (MDGs) yakni 

menangani berbagai penyakit menular yang berbahaya, terutama 

HIV/AIDS. Harapannya, MDGs mampu menghentikan laju penyebaran 

serta membalikkan kecenderungan HIV/AIDS pada tahun 2015. Salah satu 

indikator pencapaian tujuan tersebut antara lain dengan meningkatkan 
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persentase remaja usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan 

komprehensif mengenai HIV dan AIDS hingga 67,3% pada remaja 

perempuan, dan 66,0% pada remaja laki-laki. Target mengenai perilaku 

pencegahan HIV/AIDS mengenai penggunaan kondom sebanyak 59,7% 

(Stalker, 2008). 

Studi pendahuluan yang dilakukan kepada 19 anak jalanan di pusat 

keramaian Kabupaten Kudus, menunjukkan bahwa 26,3% diantaranya, 

memiliki tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS yang tinggi. sedangkan 

73,7% lainnya memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS yang rendah. 

Bahkan beberapa anak jalanan dengan pengetahuan rendah itu mengaku 

belum pernah mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS. Hasil yang 

didapat ini menunjukkan belum tercapainya target indikator MDGs dalam 

meningkatkan pengetahuan remaja. 

Pencegahan penularan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab 

masing-masing individu, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan (Murni, dkk, 2009). Mereka yang memiliki tingkat 

pengetahuan HIV/AIDS tinggi, sikap dan perilaku pencegahan HIV/AIDS 

pun semakin baik (Siwy, 2010). Hal ini dibenarkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Singale (2012) menunjukkan bahwa 84,9% dari 197 siswa 

SMK Negeri 3 Manado merupakan siswa yang mempunyai pengetahuan 

HIV/AIDS yang tinggi. Dengan adanya pengetahuan yang tinggi tersebut, 

diperoleh pula 73,7% sikap dan 52,6% perilaku pencegahan HIV/AIDS 

yang baik. 
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Berdasarkan gambaran situasi yang sudah dijabarkan di atas, peneliti 

ingin menggali informasi lebih dalam untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS pada 

remaja komunitas anak  jalanan di Kabupaten Kudus.  

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku 

pencegahan HIV/AIDS pada remaja komunitas anak  jalanan di Kabupaten 

Kudus. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap 

perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja komunitas anak  jalanan 

di Kabupaten Kudus. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS pada 

remaja komunitas anak jalanan di Kabupaten Kudus. 

b. Mendeskripsikan sikap tentang HIV/AIDS pada remaja 

komunitas anak  jalanan di Kabupaten Kudus. 

c. Mendeskripsikan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja 

komunitas anak  jalanan di Kabupaten Kudus. 

d. Menjelaskan hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja komunitas anak  

jalanan di Kabupaten Kudus. 
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e. Menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku 

pencegahan HIV/AIDS pada remaja komunitas anak  jalanan di 

Kabupaten Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Anak Jalanan di Kabupaten Kudus 

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya anak 

jalanan di Kabupaten Kudus tentang pentingnya pengetahuan dan 

sikap guna menjaga perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS. 

2. Bagi Dinas Sosial (Dinsos)  

Memberikan informasi kepada Dinsos Kabupaten Kudus yang 

berkaitan dengan hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

anak jalanan yang berkaitan dengan HIV/AIDS, sehingga bisa 

meningkatkan kualitas kerja dalam program pencegahan penularan 

HIV/AIDS. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan 

pengetahuan, sikap, dan kaitannya dengan perilaku pencegahan 

HIV/AIDS pada remaja komunitas anak jalanan di Kabupaten Kudus, 

sehingga peneliti lain dapat menggunakannya sebagai rujukan pada 

saat melakukan penelitian lanjutan. 

 

 

 




